SVETE MAŠE V MESECU MAJU 2014
Gotard, škf.
Dominik Savio, dijak
Gizela, opatinja
Bonifacij IV. p.p.
Izaija, prerok
Job, SP mož
Vučja Gomila
NE 11.5. 4. velikonočna nedelja
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† Štefan Tivadar
† Marija Ciz, zadušnica
† Štefan Casar
† za duh. in telesno zdravje
† Marija Benko
† Peter, sin Jože Casar
† Katarina Gomboc
† Štefan Nemec
farani in dobrotniki cerkve
blagoslovitev
ekumenske kapele
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Leopold Mandić, red.
Fatimska Mati Božja
Bonifacij, muč.
Zofija, muč.
Janez Nepomuk, muč.
Jošt, puščavnik
5. velikonočna nedelja
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v čast sv. Jožefu, zahvala
† Jože Gergorič
† Marija Rengeo
† Avgust Hidič
† Alojz Varga
† Franc Lovrenčec
farani dobrotniki cerkve
† Cecilija Čerpnjak

PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE

19.5.
20.5.
21.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.

Krispin, red.
Bernardin Sienski, red.
Krištof, mehiški m.
Marjeta Kasijska, red.
Servul muč. (KP)
Marija, Pomočnica kristjanov
6. velikonočna nedelja
PRVO SV. OBHAJILO
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† Karel Bokan
† Kristina Cipot
v čast sv. Duhu
† Rozalija Semenič
† Karolina Andrejek
† Štefan, Ana Lončar
farni dobrotniki cerkve
† Joţe Gergorič
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Filip Neri, duh.
Alojz Grozde, muč.
German Praški, škf.
Gospodov
vnebohod
PE 30.5. Ivana Orleanska, dev.
SO 31.5. Obiskanje Device Marije
NE 1.6. 7. velikonočna nedelja
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† Jolanka Varga
Božji Materi v zahvalo
† Kristina Cipot
† Katarina Gomboc
v čast sv. Janezu Pavlu II.
Bogu v zahvalo in skrb
† Julijana, Štefan Miholič
farani in dobrotniki cerk.
st. starši
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Duhovna misel
VES TVOJ - ALELUJA
V najlepšem mesecu leta, v maju, se
bomo kar petkrat
spominjali
Božje
Matere Marije: Marija, srednica vseh
milosti,
Trsatska
Mati Božja, Fatimska mati Božja,
Marija, Pomočnica
kristjanov – Marija
Pomagaj in obiskanje Device Marije. Ti spomini nam potrjujejo življenjsko geslo, ki jo je imel
papež sv. Janez Pavel II. – Ves tvoj. Papež si je prevzel geslo od sv. Ludvika Grigniona de Montfort v skrajšani obliki, sicer pa se glasi popolna izročitev
Materi Božji: (Ves sem Tvoj in vse moje je Tvoje. Sprejemam Te v vse, kar je
mojega. Marija, daj mi svoje srce.). Kaj pomeni ta spodbuda tudi za nas?
Marija nam kaže kako verovati v Boga Ljubezen, verovati v Očetovo, Sinovo
in ljubezen Svetega Duha. Verovati tudi v Marijino ljubezen do nas, ljubezen,
ki je izraz, razodevanja Božje ljubezni. Kdor ljubi s preprosto človeško ljubeznijo, ne more ljubljeni osebo tega bolje izraziti kot: »Tvoj sem.« In ko ponavljamo to tudi Njej, nas tudi ona opogumlja, nam pomaga, nam lajša življenje v
naših bolečinah in se z nami veseli v naših vedrih trenutkov. Ponavljajmo
večkrat v tem mesecu Mariji: Ves sem Tvoj! Prepričan sem, da bo tudi Ona
odgovorila: »Tudi jaz sem vsa tvoja. Jaz, vsemogočna po milosti, sem tukaj,
vsa zate.«
Vaš župnik Srečko s sodelavci

Življenje iz vere
SVETA SKUPAJ – ZNAMENJE ČASOV
Poljski papež Karol Wojtyla je bil za blaženega razglašen 1. maja 2011; njegov predhodnik Janez XXIII. pa leta 2000, ki ga je razglasil za blaženega prav Janez Pavel II.
njegov naslednik. Vse naš navdušuje dejstvo, da je bil Janez Pavel II. v rekordnem
času osmih let razglašen za svetega, kar kaže na potrditev molitve množice ljudi ob
njegovi smrti, ki so na Trgu sv. Petra vzklikali »Santo subito!« (svet takoj). Tudi za
Janeza XXIII. je bil postopek kanonizacije končan sicer dlje, od leta 1985, toda sorazmerno hitro, kakor postopek pri mnogih drugih svetnikih, kjer traja tudi po več sto let.
Sedanji papež Frančišek pojasnjuje, da sta bila oba velika moža zgled za celotno
Cerkev. Drugi je nadaljeval, kar je prvi začel, ne da bi pri tem odstopila od zvestobe
cerkvenemu izročilu. Janez Pavel II. je še kot krakovski nadškof Karol Wojtyla sodeloval na 2. vatikanskem cerkvenem zboru (1962-1965), ki ga je začel ravno Janez
XXIII., pozneje pa postal resnični misijonar koncilskega nauka.
Oba papeža sta gotovo sledila Svetemu Duhu in s tem njegovemu navdihu, zato sta
spremenila tok zgodovine sveta: - svetovni mir, padec komunizma, …
Preseneča pa nas, da sta bila oba papeža velika častilca Božje Matere Marije. Vstopamo v mesec maj, Marijin mesec, ko bomo Marijo bolj častili, se ji priporočali, se ji
izročali predvsem pa jo bolj ljubili, zato naj nam ta sveta papeža pri tem pomagata.
Janez Pavel II. je imel v svojem škofovskem grbu geslo »Totus tuus« - ves tvoj z
znamenjem križa in črke M pod križem. »Predanost Božji Materi Mariji je najgloblje
zakoreninjena v skrivnost Božje Trojice in skrivnost učlovečenja in odrešenja. Ta zrela
oblika predanosti Božji Materi me je spremljala skozi vsa leta«, je dejal sam papež
Janez Pavel II. Veselimo se novih svetnikov in se jim priporočajmo. Sveti Janez XXIII.
in sveti Janez Pavel II. prosita za nas!

Misli srca
DEVET - DNEVNICA K SVETEMU PAPEŢU Janezu Pavlu II.
1. PRVI DAN: Molitev, Bog Oče vsemogočni, Presveta Trojica, zahvaljujemo se ti, da si Cerkvi podarila papeža Janeza Pavla II., ki je s svojim življenjem izžareval nežnost tvojega očetovstva, slavo Kristusovega križa in sijaj
Duha ljubezni. Ker je popolnoma zaupal v tvoje neskončno usmiljenje in v
Marijino materinsko priprošnjo, nam je posredoval živo podobo Jezusa Dobrega Pastirja in nam pokazal svetost kot najvišjo mero vsakdanjega krščanskega življenja, kot pot do večnega občestva s teboj. Nakloni nam na njegovo priprošnjo, če je skladu s tvojo voljo, milost, za katero te prosimo…Amen
To molitev molimo vsak dan na začetku devet-dnevnice, končamo z Očenaš,
Zdrava, Marija, Slava Očetu…Sv. Janez Pavel II. – prosi za nas!

2. DRUGI DAN: K Jezusu Kristusu
Presveta Trojica, …
3. TRETJI DAN: Marija Boţja Mati
Presveta Trojica, …
4. ČETRTI DAN: Za druţine
Presveta Trojica, …
5. PETI DAN: Za mlade
Presveta Trojica, …

6. ŠESTI DAN: Odpoved grehu
Presveta Trojica, ...
7. SEDMI DAN: Nikoli več vojne
Presveta Trojica, ...
8. OSMI DAN: Ljubiti ţivljenje
Presveta Trojica, …
9. DEVET DAN: Za Cerkev
Presveta Trojica, ...

oznanila ~ obvestila ~ pomembni dogodki
00

 Šmarnice so v naši župnijski cerkvi v mesecu maju vsak dan ob 19 . K tej lepi

pobožnosti so povabljeni vsi otroci, še posebej pa prvoobhajanci in birmanci.
 Frančiškova druţina se zbere v soboto, 3. maja po večerni sv. maši.
 Molitveni teden za nove duhovne poklice, bo potekal tudi letos, od 5.

do 11. maja, nedelje Dobrega Pastirja.
 Srečanje svetopisemske skupine – »Beseda ţivljenja«, bo v torek, 6.










maja po večerni sv. maši.
Seja ŢPS bo v četrtek, 8. maja po večerni sv. maši.
Sestanek staršev prvoobhajancev pa bo v petek, 9. maja po večerni
sv. maši v učilnici.
Priprava prvoobhajancev in njihovih staršev bo v soboto, 10. maja
ob 900 v Salezijanskem zavodu MARIANUM v Veržeju. Zaključek srečanja
je z vikend kosilom in sveto mašo.
Blagoslovitev ekumenske kapele v Vučji Gomili, bo v nedeljo, 11.
maja ob 1130. Lepo ste povabljeni vsi k posebnemu programu. Sveta
maša bo v soboto, 10. maja ob 2000.
Slovesnost prvega sv. obhajila bo v nedeljo, 25. maja ob 1000; birma
pa bo v soboto, 21. junija ob 1000.
Sklep šmarnic bomo imeli v soboto, 31. maja pri večerni sv. maši.
Letošnjo ţupnijsko romanje bo v Crngrob pri Škofji Loki. Tu bo 28.
junija vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu
Srcu. Obiskali pa bomo tudi narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah.

Čiščenje cerkve
Krščeni in Umrli

10. maj – Martjanci, 5. skupina
17. maj – Noršinci, 1. skupina
24. maj – Noršinci, 2. skupina
31. maj – Noršinci, 3. skupina

 Klara Dominko

 † Marija Ciz, Tešanovci
 † Marija Bedič, Predanovci

Staršem iskreno
čestitamo!
KRST

UMRLI

Gospod, daj jima večni pokoj in
večna luč naj jima sveti!

